
Domingo 
09:30h — Escola Bíblica Dominical 
10:30h — Louvor e pregação da Palavra 
17:30h — Trabalho de visitação e evangelismo 
19:00h — Culto (O último domingo é Evangelístico) 
Terça-feira 
15:00h — Reunião de oração com as Senhoras da Igreja 
Quarta-feira 
19:30h — Louvor e pregação da Palavra 
Sexta-feira 
19:30h — Reunião de oração da Igreja 

P r o g r a m a ç ã o  s e m a n a l  N o t í c i a s  d a  I g r e j a  

• 1º domingo e 1ª quarta-feira (03/08 e 06/08) - Celebração da 
Ceia do Senhor. 

• Se deseja fazer parte desta família, solicite sua ficha de 
membro marcando um gabinete com o pastor. 

• Inscrições para o batismo, procure o Dc. Leandro. Batismo - 
Todo último domingo do mês no culto noturno. 

• Sábado, 09/08, 16:00h - Tarde alegre com o papai. 
• Sábado, 30/08, 17:00h - Culto infantil para todas as crianças 

até 12 anos. Traga seu filho! Participação especial do grupo 
da INV Maricá. 

• Não deixe de divulgar nosso Web Site: www.invsc.org.Br 
• Ore por mais homens para o ministério de introdução. Re-

quisitos: Disponibilidade de estar na maioria dos cultos, 
chegar 30 min antes dos cultos, ser dizimista fiel, apresentar 
mansidão e domínio próprio. 

L o u v o r  d o  m ê s  

UOOO, UOOO, UOOO, UOOO 
COM ALEGRIA VOU CELEBRAR 
A VIDA QUE JESUS ME DEU 
ME RESTAUROU AGORA POSSO ANDAR 
NA TERRA QUE ELE ME PROMETEU 
 
TERRA QUE MANA LEITE E MEL 
LUGAR DAS DELÍCIAS DE DEUS 
VOU DESCANSAR NO SEU AMOR 

SOU ESCOLHIDO, SOU ESCOLHIDO, 
SOU ESCOLHIDO DO SENHOR 
 
UOOO, UOOO, UOOO, UOOO 
COM ALEGRIA VOU CELEBRAR 
A VIDA QUE JESUS ME DEU 
ME RESTAUROU AGORA POSSO ANDAR 
NA TERRA QUE ELE ME PROMETEU 
 

 E NÃO HÁ NADA QUE POSSA IMPEDIR O 
SEU AGIR 
MAIOR É JESUS E ELE ESTÁ EM MIM 

COM ALEGRIA VOU CELEBRAR 

A r t i g o  d o  m ê s  

Vozes do Inferno 
Circula na internet a notícia publicada num jornal da Finlândia, 
sobre uma gravação de sons do interior da Terra, realizada pelo Dr. 
Azzacove, que seriam gritos dos moradores do inferno. O pesqui-
sador conta a sua experiência da seguinte forma:  
Como comunista, não acredito no céu ou na Bíblia, mas como 
cientista eu agora acredito no inferno, disse o Dr. Azzacove. Inútil 
para nós dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta, mas 
nós sabemos o que vimos e ouvimos e estamos absolutamente 
convencidos que perfuramos através das portas do inferno! As 
brocas começaram de repente a girar descontroladamente, indican-
do que nós tínhamos alcançado um bolso ou uma grande caverna 
vazia. Os sensores de temperatura mostraram um aumento dramá-
tico no calor de 2000 graus Fahrenheit. Nós abaixamos um micro-
fone projetado para detectar os sons de movimentos de placas de 
baixo eixo. Mas em vez de movimentos de placas nós ouvimos voz 
humana que gritava de dor. No início pensamos que o som estava 
vindo do nosso próprio equipamento, mas quando fizemos os 
ajustes nossas más suspeitas foram confirmadas. Os gritos não 
eram de um único ser humano, eles eram os gritos de milhões de 
seres humanos...! A notícia surpreende a todos pelo inusitado: 
seria a primeira vez que humanos ouvem vozes de pessoas mortas 
que estariam no castigo eterno. Antes, porém, de avalizarmos essa 
fantástica descoberta e a usarmos como meio de evangelização que 
se procedente confirmaria as palavras da Bíblia sobre a existência 
do inferno e sobre a condenação dos ímpios, e daria mais uma 
pancada mortal na doutrina espírita da reencarnação e inexistência 
do inferno -, de bom alvitre deveríamos responder, primeiro, as 
seguintes questões:  
1) Os sons gravados são realmente vozes humanas? Não haveria a 

mínima possibilidade de engano? A gravação foi apresentada a 
perito para comprovar ou não a procedência dos sons? Pela impor-
tância do assunto, tal providência já deveria ter sido tomada por 
alguma denominação.  
2) Qual a extensão da sonda usada pelo cientista para atingir o 
interior da Terra, sabendo-se que a litosfera (envoltório sólido e 
externo da Terra) tem uma extensão aproximada de 100 quilôme-
tros? Vejam as características da litosfera (BARSA): A litosfera é 
a parte mais rígida, com cerca de cem quilômetros de profundida-
de. Menos espessa sob os oceanos, onde pode chegar a cinqüenta 
quilômetros, a litosfera pode atingir a profundidade de 150km sob 
os continentes. A astenosfera é uma camada menos rígida, de 100 
a 700km de profundidade, e a mesosfera é a parte mais profunda, 
em estado de fusão. (Encyclopaedia Britannica do Brasil Publica-
ções Ltda).  
3) Pela descrição da experiência, a sonda do cientista teria atingido 
o núcleo da Terra, onde as temperaturas são elevadíssimas. Seria aí 
o Lago de Fogo e Enxofre, de Apocalipse 19.20? Parece-me remo-
ta a possibilidade de uma sonda chegar a esse núcleo, em razão da 
distância, como vimos acima.  
4) Digamos que a sondagem tenha sido realizada numa região 
vulcânica, onde o magma um material semifluído e altamente 
aquecido - tenha ficado retido num bolsão mais próximo da super-
fície. Ainda assim, teríamos de questionar essa possibilidade e 
submeter a acurado debate e exame por pessoas qualificadas.  
 
Continua no próximo mês ... 
Airton Evangelista da Costa, Pastor da Assembléia de Deus Pala-
vra da Verdade, em Aquiraz (CE) 
E-Mail: aecosta@secrel.com.br 

Todos os domingos às 17:30h você pode participar 
do evangelismo pessoal, chegue mais cedo para o 
culto evangelístico e distribua folhetos convidando 
pessoas para o culto. 

Ajude a assistência social, traga alimentos não pere-
cíveis para a formação de cestas básicas. Sua ajuda é 
importante. Informe-se com a irmã Deyse. 

Participe da campanha para aquisição do terreno da 
igreja depositando sua oferta na poupança Bradesco nº 
125005-1, Ag. 279-8. 
Alvo: Comprar terreno até o final do contrato em Março/2005 
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Integridade acima de tudo! 
 
Jesus disse em Mt 5:37 - “Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, não. O que disto passar vem do 
maligno.” Nestas suas palavras podemos perceber que ele não admite meias verdades. O padrão exigido 
por ele é o da verdade absoluta e nós como filhos da luz e da verdade devemos perseguir estes valores 
como objetivos fundamentais da nossa vida. 
Num mundo como o nosso onde cada vez mais o falso tem se confundido com o verdadeiro, é de suma 
importância mostrarmos diferença em nossas vidas. Para que sejamos de fato o que afirmamos ser, nossas 
palavras devem ter valor, devemos ser por fora o mesmo que somos por dentro, temos que ser em casa o 
que somos na igreja. Viver de aparências não basta é preciso viver o evangelho com integridade. 
Podemos perceber na bíblia alguns exemplos de pessoas que foram bonitas por fora mas que escondiam 
falhas de caráter interiormente. 
Saul foi um homem alto, bonito, forte e que teve muitas vitórias por intermédio da ação de Deus na sua 
vida, mas por se tornar cheio de si mesmo pensou que poderia desobedecer a Deus se tivesse uma boa 
desculpa para isso. Achou que suas boas intenções eram bastante para justificar sua desobediência. 
Precisou ser advertido pelo profeta Samuel (1Sm 15:22) de que Deus não está tão interessado em 
sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra. Era bonito e forte por fora mas sua vida não refletia a 
verdade de Deus. 
O rei Uzias mencionado em 2Cr 26 é outro bom exemplo disso, começou a reinar com 16 anos e reinou 
por 52 anos. Foi um bom rei para Judá se tornando famoso e muito forte e poderoso. (v. 15) No entanto 
no ápice de sua fama e força isto lhe subiu a cabeça. Pensou de si mesmo além do que convinha (Rm 
12:3) e quis fazer o que não lhe cabia fazer. (v. 16-18) Mesmo sendo ele muito bom como rei, não podia 
fazer o trabalho de sacerdote! Perdeu sua integridade por estar cheio de si mesmo também. 
Isto serve de lição para muitos na igreja que por se acharem muito bons em alguma área pensam que 
podem fazer o trabalho pastoral se achando no direito de se meter, criticar, falar mal etc. Assim como 
Uzias, correm o risco de ficar leprosos e separados do resto do povo para sempre! (v. 19-21) Uzias tinha 
tudo para ter um fim muito melhor que este mas não conseguiu ser por dentro o que ele era por fora. 
A falta de integridade e verdade é um risco real que acomete a muitos nas igrejas. Precisamos ser crentes 
verdadeiros e não falsos! 
A integridade e a verdade não se perdem de repente, é um processo lento e sucessivo: 
Primeiro as coisas espirituais vão sendo deixadas de lado e substituídas pelas materiais. Depois a oração 
segundo a vontade de Deus vai sendo abandonada, o próximo passo é deixar de ler e meditar na palavra 
de Deus terminando em desobediência, insubmissão e abandono da comunhão dos irmãos. 
Para evitar tudo isto, siga as palavras de Jesus, seja sempre sim, sim; não, não. Tenha cuidado das suas 
palavras, pensamentos, reações. A bíblia diz que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. Cl 4:6 
Precisamos ser um exemplo de verdade para conquistarmos a confiança das pessoas, quando perdemos a 
verdade, perdemos também o nosso crédito e não ter crédito é pior que não ter dinheiro! 
Provérbios 22:1 - “Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas; e o ser estimado é melhor do que a 
prata e o ouro.” 
Nós só podemos dar o que temos e Jesus nos mandou multiplicar o que temos (veja parábola dos 
talentos). Não deixe acabar aquilo que Deus tem te dado, não perca a sua integridade nem se afaste da 
verdade. 
Para que você nunca corra o risco de querer dar aquilo que não tem! 
Sejamos verdadeiros acima de tudo! 
   
 

Pr. Mauricio Fortunato 

 
 
 

A  s u a  f a m í l i a  e m  S ã o  C r i s t ó v ã o  

Palavra Pastoral 

Endereço: Rua São Cristóvão, 516 lj 2 — CEP 20940-000 
São Cristóvão — Rio de Janeiro — RJ — Tel / fax.: 3890-3867 
Web Site: http://www.invsc.org.br email: invsc@invsc.org.br 



Berçário até 3 anos 

Domingos Quartas 

03 
Marisa / Daniela 

06  Marisa 
Elsa / Ivete 

10 
Renilda/Amanda 

13 Sirena  
Sirena / Fabiana 

17 
Rosemaire/Ivete  

20 Elsa 
Renilda/Hozana 

24 
Lúcia / Amanda 

27 Hozana  
Elsa 

31 
Rosemaire 

 
Lúcia / Daniela 

 

A n i v e r s a r i a n t e s   

G e r a ç ã o   v i d a  —  e s c a l a s  d o  m ê s  

E b d — a d u l t o s  

Nossa Escola Bíblica Dominical se reúne a 
cada domingo às 09:30h para estudar e 
debater os ensinos bíblicos. 
Estamos estudando nestes próximos meses 
seitas e heresias. Utilizamos uma apostila 
onde são expostas 11 seitas e heresias do 
nosso tempo. Este mês continuamos o 
estudo da Igreja Local.. 

. Abuso - O padre Jose Andres 
Aguirre foi condenado a 12 anos 
de prisão por abusar sexualmen-
te de dez meninas na cidade de 

Santiago, no Chile. As vítimas 
exigiram indenização. A juíza 

Rosa Maria Pinto decretou que o religioso 
deve pagar cerca de 50 milhões de peso – na 
moeda brasileira seria aproximadamente R$ 
200 mil – às crianças. O ex-padre trabalhou 
em diversas escolas para meninas em Santia-
go, onde ocorreu a maioria dos casos de 
abuso. Uma das vítimas engravidou e deu à 
luz um menino. O caso do sacerdote é um 
dos mais escandalosos envolvendo membros 
do clero católico no Chile. 
. Casamento?? - De acordo com nova 
pesquisa do Pew Research Center for the 
People and the Press, de Washington, feita 
com 2.002 adultos, entre os dias 24 de junho 
e 8 de julho, a oposição ao casamento ho-
mossexual caiu significativamente entre os 
americanos nos últimos anos.  
Na pesquisa, 53% dos participantes se mos-
traram contra os casamentos, enquanto 38% 
os apoiavam. Em 1996, 65% disseram ser 
contra os casamentos, enquanto 27% favore-
ciam a idéia.  

Os protestantes evangélicos brancos com-
põem o grupo que mais se opõe à idéia, com 
83%. A oposição entre negros marcou 64%. 
Em contraste, os católicos romanos e protes-
tantes brancos se mostram cada vez mais 
abertos à idéia.  
. Divórcio fácil - De acordo com a decisão 
de um tribunal da Malásia, um homem pode 
se divorciar de sua esposa com uma simples 
mensagem escrita enviada de um celular para 
o outro. O conselheiro do governo para 
assuntos religiosos disse que essa nova 
forma de divórcio é válida sob a sharia, a lei 
islâmica.  
Ele explicou que a única condição imposta 
para sua validade é que a mensagem seja 
clara e não dê espaço para interpretações 
diferentes. A novidade entrou em vigor, 
depois que as autoridades aceitaram a men-
sagem que Shamsudin Latif enviou a sua 
mulher, Azida Fazlina Abdul: "Se você não 
deixar a casa de seus pais, eu estarei divorci-
ado". 
Ainda que tal notificação de divórcio possa 
parecer extremamente curta para alguns, de 
acordo com a lei islâmica, os homens têm o 
direito de se divorciarem de suas mulheres 
simplesmente ao dizer a palavra talaq – que 

significa "eu me divorcio de você" – três 
vezes. 
. Intolerância - O bispo pentecostal e presi-
dente do Comitê de Organizações Evangéli-
cas (COE), Francisco Anabalón, rejeitou a 
atitude do grupo "Valentes de Davi", que na 
semana passada ateou fogo numa réplica da 
imagem da Virgem de Carmen, em Iquique, 
no Chile. Contrariando o espírito do Evange-
lho, esse grupo assume uma atitude alheia 
aos fiéis evangélicos e que se baseia numa 
má interpretação da Bíblia, argumentou 
Anabalón ao diário La Estrella. Os "Valentes 
de Davi" é um movimento que se autodeno-
mina de ministério. Portanto, destacou o 
bispo, "não temos jurisdição sobre eles. Nós 
podemos orientá-los e exortá-los para que 
ponderem, mas não temos mais atribuições". 
O grupo é originário de Concepción, no sul 
do Chile, e ganhou publicidade por causa das 
viagens de evangelização que realizou ao 
Carnaval carioca, além das incursões efetua-
das na zona do meretrício na capital da 
Oitava Região chilena. 

 D e  o l h o  n a  m í d i a  

Acima de 9 anos 

Domingos Quartas  

03 
Léo 

06 Carlos 
Alberto 

10 
Carlos 

13 Alberto 
Leandro 

17 
Therezinha 

20 Leandro 
José Alves 

24 
Leandro 

27 Carlos 
Léo 

31 
Alberto 

 
Léo 

 

4 a 5 anos 

Domingos Quartas 

03 
Rosana 

06  Diva/
Mauro Diva/Mauro 

10 
Fernanda 

13 Rosana 
Rosania 

17 
Diva/Mauro 

20 Rosania 
Rosana  

24 
Fernanda 

27 Aparecida 
Rosania 

31 

Aparecida/
Mauro   
Fernanda 

 

Daniela Barbosa 05/08 
Dulce Cabral 08/08 
Hozana Barreto 18/08 
Nilcéa Vilela 30/08 
Maria Luíza  30/08 

A n i v e r s á r i o s  d e  c a s a m e n t o  

Nilcéia e Paulo   30/08 
 

6 a 9 anos 

Domingos Quartas  

03 
Denise 

06 Dulce 
Marcela 

10 
Ivanice 

13 Ivanice 
Alex 

17 
Marcela 

20 Alex 
Ivanice 

24 
Denise 

27 Dulce 
Dulce 

31 
Denise 

 
Marcela 

 

1– 40 anos - 2Cr 9:30 
2– Pela nossa fé - 1Jo 5:4 
3– 18 meses - At 18:11 

E s c a l a  d e  s e r v i ç o  d e  I n t r o d u ç ã o  

Domingos Quartas  Sextas   

03 
Carlos 

06 José 
Alves 01 D. Valmir 02 Gilmar / 

Deyse D. Leandro 

10 
D. Valmir 

13 D.  
Leandro 08 Alex 09 D.Valmir 

/ Carlos Carlos 

17 
Alex 

20 Carlos 15 José Alves  16 
José 
Alves / 
Deyse D. Valmir  

24 
José Alves 

27 D.Valmir  22 D. Leandro 23 Gilmar / 
D. Valmir Alex 

31 
D. Leandro 

  29 Carlos 30 Alex / 
Carlos José Alves 

Sábados  

E x e r c í c i o s  b í b l i c o s  

Porque Deus não é injusto 
para ficar esquecido do 
vosso trabalho e do amor 
que evidenciastes para com o 
seu nome, pois servistes e 
ainda servis aos santos. 
Desejamos, porém, continue 
cada um de vós mostrando, 
até ao fim, a mesma diligên-
cia para a plena certeza da 
esperança; 
para que não vos torneis 
indolentes, mas imitadores 
daqueles que, pela fé e pela 
longanimidade, herdam as 
promessas. Hb 6:10-12 

1– Quantos anos Salomão reinou sobre Israel ? 
2– Como podemos vencer o mundo ?  
3– Por quanto tempo Paulo trabalhou em Corinto ? 

Respostas 

D i c i o n á r i o  b í b l i c o  
CACILDA Lança de combate 
CAETANO Aquele que veio de Gaeta 
CAIM Algo produzido 
CAIO feliz, alegre 
CALEBE cão 
CALED Aquele que é imortal 
CALIL Amigo íntimo 
CALISTO O mais belo 
CALVINO Aquele que é meio calvo 
CAMILA(O) Aquela que nasceu livre ou que veio de ilustre família 
CANDIDA(O) Aquela que é alva, pura 
CARINA Aquela que tem graça, delicadeza 
CARLA(OS) Fazendeira, viril 
CARMEM Poema, versos, poesia 
CARMO Religiosa 
CAROLINA Fazendeira 
CASSANDRA Auxiliar do homem 
CASSIA(O) Distinta, sábia, pobre 
CASSIANA(O) Justiça 
CATARINA Aquela que é pura, nobre e imaculada 
CATIA Aquela que é nobre, pura e imaculada 
CECILIA Ausência de visão, cega 
CEDAR Negro 
CEFAS Pedro 
CELIA Aquela que é sincera e verdadeira 
CELINA Filha do céu 
CELSO Nobre, elevado 
CESAR Aquele que tem cabelos longos e fartos 
C(H)RISTIAN Seguidor de Cristo 
C(H)RISTIANA(O) Seguidora de Cristo 
C(H)RISTINA Seguidora de Cristo 

CIBELE Mãe de todos os deuses 
CICERO Plantador de ervilhas, grão de bico 
CINIRA Harpa de som triste 
CINTHIA Um dos nomes da deusa Diana ou Artêmis 
CIRIACO Homem do Senhor 
CIRILO Senhor, plena autoridade 
CIRO Sol, deus do sol 
CIS dom 
CLAUDIA(O) Aquela que anda com dificuldade, manca 
CLEMENTE Aquele que possui bondade e clemência 
CLEMENTINA(O) Aquela que possui bondade e clemência 
CLEUZA Princesa, rainha, dominadora 
CLODOALDO Chefe ilustre 
CLODOMIRO Aquele que é renomado, famoso, ilustre 
CLODOVIL Guerreiro célebre 
CLOÉ folhagem viçosa 
CLOTILDE Mulher que lutou ao lado de seu bem amado 
CLOVIS Guerreiro ilustre, famoso 
COLOMBO Pombo 
CONCEICAO Concepção, religiosidade 
CONRADO Conselheiro prudente 
CONSTANTINO Perseverante 
CORÉ o calvo 
CORNELIO Duro como chifre 
COSME Ornamento 
CREMILDA Aquela que combate com o capacete 
CREUZA Princesa, rainha, dominadora 
CRISPIM Aquele que tem cabelos crespos 
CRISPO de cabelo crespo 
CRISTO Ungido , (hebraico) - Messias. 
CRISTÓVÃO Portador de Cristo 

Respostas  
no rodapé 
da página 

L i v r o s  r e c o m e n d a d o s  d o  m ê s  
O que Cristo pensa da Igreja? - John Stott - United Press - Um estudo sobre as cartas às 7 Igrejas da Ásia descritas 
no Apocalipse aplicando-as às igrejas atuais. 
Entendendo o oculto -  Josh McDowell e Don Stewart - Editora Candeia - Um estudo das seitas modernas e religi-
ões ocultistas abordando temas como: possessão demoníaca, parapsicologia, bruxaria, fantasmas e etc. 

F r a s e  d o  m ê s  

 
"Nunca oro suplican-
do cargas mais   
leves, mas ombros 
mais fortes" 

 
 

Phillips Brooks 


